
      

 

Week 46 

 
Bouwsteen: Ik snap het niet 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de toren van Babel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: een toren bouwen 

 
 

 
 
ELEMENT 

Als je elkaar niet meer begrijpt wordt het onmogelijk samen mooie dingen te maken. 

 
INTRODUCTIE  

De mensen worden wel erg blij met zichzelf. Ze lijken een beetje arrogant te worden omdat ze in staat zijn om de 

toren zo hoog te bouwen. God is bang dat het weer uit de hand gaat lopen. Hij heeft beloofd geen zondvloed meer te 

sturen maar wil ook niet dat de mens weer in de verleiding komt om de verkeerde keuzes te maken. Hij lost het 

anders op. 

 
 
HET VERHAAL TOREN VAN BABEL  

Naar Gen 11: 1-9 

 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal oren van Babel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Bouwstenen voldoende voor meerdere 

subgroepjes. Jenga, Kapla of bouwblokken 

 

De toren van Babel 

 

Ik snap het niet 



 

 

 

 

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 
 
Verhelderende vragen 

 Wat gingen de mensen maken? 

 Waarom wilden ze een hoge toren maken? 

 Waarom wilde God niet dat de mensen de toren af konden maken? 

 Wat deed God toen hij zag wat de mensen van plan waren? 

 

Ervaringsvragen: 

 Ken jij iemand die de beste is in iets? Wie en waarin? 

 Wat vind je daarvan?  

Maakt het uit of iemand de beste is? Waarom? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Waarom willen mensen graag de beste zijn? 

 Kun je de beste zijn in alles? 

 Ben je beter als je de beste ergens in bent? 

 Wat is belangrijker, de beste zijn of aardig zijn? Waarom? 

 

 
 

OP VERHAAL KOMEN : IK SNAP HET NIET  

 

De toren wordt wankel op het moment dat de samenwerking belemmerd wordt. Elkaar verstaan is voor veel klussen 

essentieel.  

 

We spelen het verhaal na door Jenga te spelen. 

 

Jenga kun je spelen met het originele materiaal. Maar je kunt ook kapla blokjes gebruiken of bouwblokken, dit 

materiaal is vaak bij de kleutergroepen te vinden.  

 
 Verdeel de groep in kleine groepjes van 5-6 leerlingen. 

 De leerlingen beginnen hun toren op te bouwen. 

 Ze bouwen hun toren op terwijl ze elkaar in het Nederlands aanwijzingen geven.  

 Twee kinderen per groep krijgen een opdracht op papier of, bijv. in groep 3, de docent fluistert deze 

leerlingen iets in het oor.  

 Je kunt ook vooraf op een ander moment deze leerlingen apart nemen en hen de opdracht alvast geven en 

uitleggen.  

 Kies hiervoor leerlingen die dit aandurven. 

 

Deze opdracht luidt: ‘Ben je aan de beurt, doe alsof je het niet begrijpt en doe iets dat de toren verzwakt. 

Bijvoorbeeld een belangrijk blokje weghalen of je blokje scheef neerleggen.’ 

 

 Eens kijken of het bouwen van de torens toch gaat lukken.  

 

 


